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TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKULMAN YHTENÄISKOULUN
KÄYTTÖVESIJOHTOJEN UUSIMISESTA KOKONAISURAKKANA
Humppilan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne Kirkonkulman yhtenäiskoulun käyttövesijohtojen
uusimisesta kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Hankinnan sisältö
Hankinta koskee Humppilan kunnan omistaman Kirkonkulman yhtenäiskoulun käyttövesijohtojen uusimista
kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Hankinnan sisältöä koskevat tarkemmat tiedot on esitetty liiteasiakirjoissa. Tilaaja pidättää oikeuden
tarkistaa liiteasiakirjoja.
Urakoitsijan ja kohteessa työskentelevien työntekijöiden kokemus ja ammattitaito tarjotuista töistä tulee
olla riittävä. Urakoitsijan on perehdytettävä mahdolliset työntekijänsä urakkaan kuuluviin velvoitteisiin
ennen työn aloittamista.
Urakoitsija vastaa kolmansille osapuolille tai tilaajalle työn aikana aiheuttamistaan vahingoista ja on
velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä tilaajalle. Kaikki reklamaatiot tilaajaa ja urakoitsijaa koskien tulee
tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeenä.
Tilaaja pyrkii eristämään sosiaalitiloista aina puolet urakan käyttöön.

Toteutusaikataulu
Urakan tarkempi toteuttamisaikataulu sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
Urakan alustava alkamisajankohta on 6.6.2022 ja urakan arvioitu kestoaika 60 päivää siten, että koulun
käytössä oleva osuus tulee olla tehtynä 31.7.2022. Tämä tarkoittaa, että rajana on 1-krs pohjapiirustuksessa
voimistelusalin oikeanpuoleisen seinälinjan oikealla puolella oleva piirustusalue. Rajalinjan voimistelusalin
vasen puoli voidaan tehdä koulun ollessa toiminnassa. Tällä alueella on myös koulutoimintaa ja illalla
salitoimintaa.

Tarjousta koskevat vaatimukset
Tarjous tehdään tämän tarjouspyyntökirjeen liitteenä 1 olevalle tarjouslomakkeelle. Tarjoajan tulee tarjota
kaikkia tarjouslomakkeessa pyydettyjä osa-alueita. Tarjouksessa on oltava kaikki tarjouspyynnössä vaaditut
tiedot ja selvitykset. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Tarjoaja on vastuussa antamistaan tiedoista.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi (2) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä.
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Tarjous on jätettävä pe 20.5.2022 klo 15.00 mennessä sähköisesti kirjaamo@humppila.fi tai kirjallisesti
osoitteeseen Humppilan kunta/Tekninen osasto, Kisakuja 2, 31640 Humppila. Sähköpostissa/kirjekuoressa
on oltava merkintä ”Tarjous Kirkonkulman yhtenäiskoulun käyttövesijohtojen uusimisesta”.
Tarjoajan on toimitettava seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset todistukset ennen sopimuksen
allekirjoittamista. Mikäli tilaajavastuulain mukaisia todistuksia ei ole toimitettu ennen allekirjoitusta,
tarjous hylätään.
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin
ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain(1346/1999)
20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan
määrästä;
4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
7) selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Lisäksi tarjoajan
on liitettävä tarjoukseen selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Tarjouksen julkisuus
Viranomaisen toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta säädetään julkisuuslaissa.
Hankintalain 138 §:ssä säädetään asiakirjojen julkisuutta koskevien säännösten soveltamisesta. Tarjouksissa
ilmoitetut kokonaishinnat ovat asianosaisjulkisia muutoksenhakua varten. Tarjousasiakirjat tulevat
yleisöjulkisiksi liikesalaisuuksia lukuun ottamatta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajien tulee
ilmoittaa tarjouksessa mahdolliset liikesalaisuudet tarjouslomakkeen lisätiedoissa.

Maksuperusteet ja laskutus
Laskutus tapahtuu 4 viikon välein, maksuehto 21 päivää. Vuodenvaihteessa edellisen vuoden työt on
laskutettava viimeistään 8.1.

Valintaperusteet
Tarjoukset asetetaan keskenään vertailuun ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka täyttää tilaajan
vaatimukset, valitaan. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta.
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Tarjouslomakkeet ja lisätiedot
Tarjouspyyntö julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla, sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivulla
(www.humppila.fi) sekä pienhankintapalvelussa. Tarjouslomakkeet ovat saatavissa Humppilan
kunnantalolta ja kotisivulta (www.humppila.fi/elinkeinoelama/hankinnat).

Liitteet
LIITE 1. Tarjouslomake
LIITE 2. LVI-työselitys
LIITE 3. Työturvallisuusasiakirja
LIITE 4. Tekniset asiakirjat
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